
Ajánlott cikkek listája 

Összeállította: Gergelyné Privarnyik Rita, Nyíregyháza 

 
Adathalászat, adatvédelem, biztonság: 
 
Black Friday: vigyázat, rákapcsoltak az adathalászok (2021. november 24.) 

https://iotzona.hu/biztonsag/black-friday-vigyazat-rakapcsoltak-az-

adathalaszok 
 
10 tipp az adathalászat elleni védelemhez 

https://x-com.hu/adathalaszat/ 

 

Megduplázódtak az okoseszközök elleni támadások (2021. szeptember 08.) 

https://iotzona.hu/biztonsag/megduplazodtak-az-okoseszkozok-elleni-

tamadasok 
 

Kibertámadások elleni védelmen dolgozik a japán autóipar (2021. augusztus 23.)  

https://iotzona.hu/auto/kibertamadasok-elleni-vedelmen-dolgozik-a-japan-

autoipar 
 

Ezekkel a módszerekkel kivédhető lenne a hackertámadások 99 százaléka 

https://iotzona.hu/biztonsag/ezzel-a-modszerrel-kivedheto-lenne-a-

hackertamadasok-99-szazaleka 

 

Újdonságok 
 
Az 5G elmossa, a 6G lebontja a fizikai valóság és a digitális tér közötti határokat 

https://iotzona.hu/meg-tobb-iot/az-5g-elmossa-a-6g-lebontja-a-fizikai-

valosag-es-a-digitalis-ter-kozotti-hatarokat 

 
Okosautók segítenek a kátyúk feltérképezésében (2021. december 27.) 

https://iotzona.hu/auto/okosautok-segitenek-a-katyuk-felterkepezeseben 

 
A virtuális valóság is segít a gyermekek oltásánál (2021. december 22.) 

https://iotzona.hu/egeszseg/a-virtualis-valosag-is-segit-a-gyermekek-

oltasanal 
 
Mostantól a virtuális valóság is segít a Bethesda Gyermekkórházban 

https://iotzona.hu/egeszseg/mostantol-a-vr-is-segit-a-bethesda-

gyermekkorhazban 

 
Technológia égen-földön: életmentő drónos szállítástól az okosfalvakig 

https://iotzona.hu/iot-podcast/technologia-egen-foldon-eletmento-dronos-

szallitastol-az-okosfalvakig 
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Robotok, mesterséges intelligencia 
 
A legerősebb szuperszámítógépek egyike fogja kiszolgálni a metaverzumot 

https://index.hu/techtud/2022/02/19/meta-metaverzum-facebook-

szuperszamitogep-rsc-mesterseges-intelligencia-forditas-moderalas/ 

 
Pörög az automatizáció: robotok, cobotok és IoT a raktárakban (2021. október 06.) 

https://iotzona.hu/logisztika/porog-az-automatizacio-robotok-cobotok-es-

iot-a-raktarakban 

 
Ez szerintem érdekes, de kihagyhatod, ha nem tartod jónak. 
Nyomasztóak a Las Vegas-i techszalon emberszerű robotjai (videó) (2022.01.07.) 

https://www.szon.hu/digitalia/2022/01/nyomasztoak-a-las-vegas-i-

techszalon-emberszeru-robotjai-video 

 
A mesterséges intelligencia már a spájzban van (2022. január 11. ) 

https://iotzona.hu/iot-podcast/a-mesterseges-intelligencia-mar-a-spajzban-

van 

 
Mi az MI / What is AI? video  

https://www.youtube.com/watch?v=81IakZh-2VQ 
 
Mi az a mesterséges intelligencia és mire használják? 

https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20200827STO85

804/mi-az-a-mesterseges-intelligencia-es-mire-hasznaljak 

 
Jön a gépek inváziója? Felpöröghet a magyar robotgyár (2022. január 05.) 

https://iotzona.hu/gyartas/jon-a-gepek-invazioja-felporoghet-a-magyar-

robotgyar 

 
Felveszi a harcot a koronavírussal a magyar fejlesztésű robot  
A videónak az első 8 percét érdemes meghallgatni. 

https://iotzona.hu/iot-podcast/felveszi-a-harcot-a-koronavirussal-a-magyar-

fejlesztesu-robot 

 
Magyar fejlesztésű fertőtlenítő robot a koronavírus ellen (2021. április 23.) 

https://iotzona.hu/gyartas/magyar-fejlesztesu-fertotlenito-robot-a-

koronavirus-ellen 

 
Első ízben műtöttek robottal az onkológián 

https://index.hu/techtud/2022/01/24/da-vinci-rendszer-orszagos-onkologiai-

intezet-elso-robotsebeszeti-beavatkozas-magyarorszagon-kasler-miklos/ 

 
Budapestre látogatott Sophia a szuperintelligens robot (2018-ban, de érdekes) 

https://www.robotvilag.hu/budapestre-latogatott-sophia-a-

szuperintelligens-robot-2018-06-04 
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Sophia (rövid és érdekes a videó) 

https://www.youtube.com/watch?v=ETOqyqTP_j8 

 
Számítástechnika története 
 

https://informatika.gtportal.eu/?f0=alapok 
 
PowerPoint bemutatók: 
 

 A számítástechnika története 

 Számítógép – generációk 

 Hardverek elnevezése 

 

 

 

 
 
Magyarok, akik jobbá tették az informatikát 

https://azinformatika.blog.hu/2013/08/08/magyarok_akik_jobba_tettek_az_

informatikat 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ETOqyqTP_j8

